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 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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عراء َجَبل الف
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ُهم  شعر َمْجِلس ش

َ
ن َجَعل

َ
 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ

َ
 البن أ

َ
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 رواية جورة حّوا ة يف احلوارجنازيَّاإِل

 ة لنماذج خمتارةدراسة تداوليَّ

 أمني أمري أمحد محد و   عبداهلل بريم يونس   

30/6/2019 تأريخ القبول:       12/5/2019 تأريخ التقديم:     
 ص:خلستالم 

ر الموقف اهتمت التداولية بمحاور إنتاج النص أو الخطاب، وأولت عناص       
الخطابّي وكل ما يؤثر فيه من مقام وحال المتكلم والمخاطب وعالقة كل منهما باآلخر 
وبالخطاب، حتى باتت تنظر إلى الخطاب بأنه يحمل في ثناياه قصدا تأثيريًا، فالتداولية 
إذن ُتعنى بدراسة اللغة على أساس التداول والتخاطب في االستعمال، أي المعنى المتداول 

 لفوظ بداًل من دراسة المعنى المجّرد للمفردات داخل الجمل.في الم
ولّما كانت التداولية تستوعب الجوانب الشكلية والداللية للغة وتتجاوزها فقد     

أصبحت هي األقدر على فهم كثير من النصوص والخطابات األدبية كانت أو غير أدبية 
 ياقات.باعتبارها أعماال لغوية ترتبط بمقامات، وتنجز في س

ح فيه معالم تتضري ظن تأطيريجانبين: أحدهما  ناولوقد جاء هذا البحث ليت         
، وثانيهما تطبيقي تناول فيه القاتالتداولية من حيث التعريف والتأسيس والنظريات والع

أن  االفعل الكالمي( ليكشف)ا من الوجهة التداولية وّ حالحوار في رواية جورة  انالباحث
قت وحقّ  ،ساهمت في إنجاح الحوار ينيحمل مضام عل كالميّ فمنهل السراج  دنالحوار ع

 أجزائه. التواصل والترابط بين
  .، جورة حوا، التواصلالتداولية ، اإلنجازية، الحوارالكلمات المفتاحية:       
 
 

                                                 

 /دستان العراقر سوران/كو /جامعة فاكلتي اآلدابقسم اللغة العربية . 
 قسم اللغة العربية/فاكلتي اآلداب/جامعة سوران/كوردستان العراق . 
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 أوال : التداولية واألدب 
دول( فقد وردت في )ر اللغوي ذالتداول مصدره الج إنوردت في المعاجم العربية     

األمر: أخذناه بالدول ، وتداولته األيدي: أخذته  ناا المعنى، يقال : تداولذلسان العرب به
ساس البالغة للزمخشري أ" وجاء في  1مرة بعد مرة، وقالوا: دواليك: أي مداولة على األمر

ن من دال اهلل بني فالوأاأليام،  ودالتدول؛ دالت له الدولة،  ىبمعن(  هـ 538) ت 
على المشركين يوم أحد .. واهلل يداول بين الناس مرة لهم  المؤمنونديل أو  ....عدوهم 

 . 2"ومرة عليهم
( التي تعني التحول دولر ) ذرج في دالالت مادة الجخيبدو أن المعاجم العربية ال تو 

 م من حال إلى أخرى .أدل واالنتقال سواء من مكان إلى آخر بوالت
 :االتداولية اصطالح 
هذا القسم كيفية استخدام المتخاطبين يدرس  قسما من اللسانيات"تعد التداولية      

بل على تأويالت موضوعة في  ؛و سيميائيةأ نحويةعلى وقائع  زوهي ال ترتك ،للغة
أي أن التداولية ليست لما تصف البنى  3".ومحدودة ينة( مع contextuallyاقات ) يس

نما هي  لذا فالكالم عن  ؛المتخاطبين ينعلم جديد للتواصل الكالمي باللغوية وتفسيرها وا 
حلقة وصل  تمثلمفهومها يحتاج إلى معرفة العالقات القائمة بين الحقول األخرى، فهي 

مهمة بين حقول معرفية عدة منها: الفلسفة التحليلية وعلم النفس المعرفي وعلوم 
 .4التواصل

                                                 

:  م ۲۰۱۰، دار صادر بيروت، لبنان ،  ، مادة )دول( 11لسان العرب: ابن منظور: ج - 1
 .253-252ص
حمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية ، تحقيق مساس البالغة للزمخشريأ - 2

 303، ص1ج م ۱۹۹8،  1بيروت ، لبنان، ط 
الحوار في الخطاب دراسة تداولية في نماذج من الرواية العربية الجديدة: د. الطاهر  - 3

 53ص  م ۲۰۱۲، الكويت 1، مكتبة اآلفاق ، طالجزيري

تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث ، دراسة ينظر: التداولية عند علماء العرب - 4
: م ۲۰۰5، 1اللساني العربي، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط 

 16ص:
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ألنها  ؛ظهورها منذالدالالت  أومعاني إن مصطلح التداولية لها العديد من ال   
ل معرفي انبثق قلكل مفهوم من مفاهيمها حو تنهل من منابع عدة لذا يصعب حصرها، 

 فلسفةبثقت من ناألفعال الكالمية ولدت من رحم الفلسفة التحليلية ونظرية المحادثة اف ،منه
 1هكذا.ي و نظرية المالئمة خرجت من علم النفس المعرفو " .Girice pرايس غبول "
 اللغويةلمين واألنشطة كهتم بدراسة اإلشارات بين المت"توالتداولية بصورة عامة    

وهي أيضا العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر النفسية واأليديولوجية  ،2أفعالهم"المعبرة عن 
في عملية التواصل  ينالتي تجري بين المشارك 3واالجتماعية التي ترد في عملية التسويم

التي من  التداوليةعلى قواعد  التداول" علم  يركزاستعمال، كما  ظروفيرتبط بها من وما 
توفر من المعبرين حتى يصح أن يكون حامل ت أنشأنها أن تضع الشروط التي يجب 

 4.العالمة عالمة، إنه قاعدة تشكل عند االستعمال نمطا من السلوك
 :وطيقا ثالثة أبعاد وهيللسيم أن ىر ي ۱۹38س يالفيلسوف تشارلز مور  إن    

دراسة عالقات العالمات فيما بينها وبين األشياء، أي ارتباطها  هي( و  syntaxالتركيب ) 
بدراسة العالقات الشكلية بين العالمات،  نىعالتي ت(  semanticsبالمعنى، والداللة )

 هنا، و  هابمستعمليأي  ؤوليها( وهي دراسة ارتباط العالمات بم pragmaticsوالتداولية ) 
المجموع المتداخل بين شخصين للعالمات  هي التام:ة بالمعنى السيميائي غتكون الل

 .5استعمالها من خالل قواعد نحوية وداللية وتداولية " يتحددالسيارة التي 

                                                 

 17ينظر: التداولية عند علماء العرب:  - 1
 53ص الحوار في الخطاب: - 2
،  بيروت ، لبنان 1، ط ، دار الطليعة للطباعة والنشرتيارات في السيمياء: عادل فاخوري- 3

ليه تنسب ترجمة مصطلح 81ص  :۱۹۹۰ أن  يعني م( وهو مايبـ )التسو   simiotisation، وا 
  ة مثل قاعدة النطالق البحث التداولي.علم الدالل

 53الحوار في الخطاب: ص - 4
ب ، عالم الكتاألسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه : إدريس مقبول - 5

 269-268ص :م ۲۰۰۷الحديث، إربد ، األردن 
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سهامات متعددة في محاوالت تحديد قاتنالرؤية التداولية بعد ذلك و  وقد امتدت  لتها أفكار وا 
وموقعها بين العلوم والمعارف بشكل عام وبين اللسانيات بشكل خاص  مفهومها ووظيفتها

.1 
انبثقت التداولية من أعمال فالسفة اللغة واللسانيات وخاصة من نظرية "قد و   

 1950ة ن( س Austin)  نوستأاللغة ومن المالحظات والمبادئ التي توصل لها  أفعال
( من بعده وفندر searlإليه سورل ) في محاضراته بجامعة هارفورد إضافة إلى ما توصل

( الذين حاولوا تجاوز ما وقع فيه سورل  Grice( وغرايس )  vandervagenفاغن ) 
 2.من مزالق مما أسهم في تطور مبحث التداولية "

وصفية  ئفي أحضان الفلسفة ولكن بمباد أتنش فقدالكالم  نظرية أفعالما أ   
السفة أكسفورد فللسانيات وكان قد أسسها مة علم اذومصطلحات متوفرة حاليا على 

 الكالم التي أفعالت التداولية على ميراث نظرية أوستن وسورل وغرايس ، ونشأبرزهم أو 
عنها من  بثقأسهمت بدورها في تطوير نظريات التلقي والتأويل وتحليل الخطاب وما ان

 3ظي.لفالتفاعل ال وأنماطاتجاهات في النقد والتحليل التداولي للمحادثات 
وستن الذي صاغها صياغة أرية إلى العالم والفيلسوف االنجليزي نظتعود هذه الو    

" وفق معادلة  Quand direct faireمحكمة والذي حرص على دراسة الكالم العادي " 
 هين الجملة الخبرية أب هذه النظرية د من خاللدح وقد ،العمل وبسيطة معناها القول ه
ها نشکال متفرعة عأمختلفة للجملة هي مجرد 4نماط أعداها من الجملة المعيارية وما 

ولهذا الغرض قام بتحديد مستويات تحليل الفعل الكالمي ، ثم تجميعه وبعدها حصره 
 :نواع أ ةضمن خمس

                                                 

، د. عيد بليع، المجمع ينظر التداولية )البعد الثالث في سيموطيقا موريس( :د.عيد بليع -1
 .17ص :.https ; archive.orgم .  ۲۰۱۱الثقافي المصري ، القاهرة، مصر 

 53ص: الحوار في الخطاب -2
 54: صالمصدر نفسهينظر :  - 3
، ترجمة مصطفى لطفي الزليطني ومنير التركي، خطاب: جون براون، جون يولتحليل ال - 4

 5:ص  ۱۹۹۷دار المعرفة الجامعية ، الرياض ، السعودية 
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               األفعال الدالة على الحكم  -أ
              األفعال الدالة على الممارسة  -ب
  .ى السيرةاألفعال الدالة عل -ت
 الوعدالدالة على  األفعال -ث 
 1.األفعال الدالة على العرض -ج
ي ما و لفظ المرسل بفعل لغيتلفظي : تإلى الفعل ال ندهي عغو وتجسد الفعل الل   

الفعل و  سياق. في قوالللمرسل إليه في سياق، والفعل الصوتي : يقول المرسل للمرسل إليه 
المرسل إليه  علىالمرسل  يؤثريري أثوالفعل الت سياق، فعل المرسل فعال فييي أي ز جاناإل

 2.بطريقة ما
 3مع المحافظة على المعيار اللساني اإلنجازيةمفهوم  أن يطورواستطاع أوستن   

ثير بالقول ، أت وأفعالل أو بالكالم قو مقصودة بال أفعالالقول و  أفعال إلىاللغة  فقسم أفعال
دان بحثه في اإلنجازية يع ميالكالم وتوس أفعالية ورل من بعده من تطوير تداولس نوتمك
 ،تحقق عن طريق الوعد والتحذير واألخبار واالستفهام ... إلخيصد قأشار إلى أن الف، 

 والتأثير، في القوة اآلخر الفعل في نمختلفا ع قضويا ازي محتوى جألن لكل فعل إن
ن نجاح أو  ،المتكلم ليس إلىو  متلقيوبذلك فإن القصد في المحادثة يعود إلى المستمع / ال

 4.ع واستجابتهمتسعملية التفاعل تبقى رهن تفسير الم

                                                 

، الجياللي دالش، ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات مدخل إلى اللسانيات التداولية - 1
 25: صم ۲۰۱۰الجامعية، الجزائر

"أوديب" لتوفيق الحكيم أنموذجًا، نجاة حجيلي، رسالة لمسرحيينظر: تداولية الحوار ا - 2
: 2017ماجستير، كلية اآلداب واللغات ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، الجزائر، 

 .12ص
 54الحوار في الخطاب: ص - 3
 54: صالمصدر نفسهينظر:  - 4
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سائل مثل م مناللغة وما يتعلق بها  أفعالرل حول نظرية يوتواصلت أعمال س  
ة أشنية للمتكلم، إال أن نظريته التي تزامنت و نالصدق والكنب والتخييل والحاالت الذه

 1السلوكية ولم تكن في جوهرها نظرية معرفية. العلوم المعرفية كانت أقرب إلى
ب طالداللي ويتعلق بمقاصد المخا قوالرتبط بمحتوى األفيالمحادثي  لزامأما مفهوم االست 
فعندما يقول ) م ( : هل تستطيع أن  ،يريد تبليغها في أقواله بطريقة غير مباشرة تيال

ن الطعام أفهام يستلزم إقرارا ب. عن طريق االستجزي الملح ؟ فإن هذا الطلب المننتناول
 وغية ماكرة ومخادعة تسغبال تقنية"  فهوما المهمة )ما تحت المسموع( أ 2ينقصه الملح

 ،" 3نى"تمكنه من السماع ، باالحتماء وراء ستار المع نىو ال يقول، بمعأن يقول أائل بقلل
ية للعبة، يترك الجمهور قائق المتبقية اإلضافدفمثال عندما يشير حكم المباراة برفع لوحة ال

ى الخفي وراء هذه نل اإلشارة النهائية من قبل الحكم، النتهاء اللعبة، ألن المعقبالساحة 
 .ل في انتهاء اللعبةثتميغير مصرح به  نىالعملية مع

 دبالعالقة بين التداولية و األ 
تحدثه  الكالم ، فدرسوا األثر الذي أفعالستفادة من نظرية قاد األدب االنحاول   

اإلنجازي ، فهو ال يكتفي  المماث وا المنطوق األدبيّ عدّ ف، قوالراستهم لألدک أفعال مناللغة 
وشؤونه التي يسير عليها، فهو   هبل يخلق حالة ألمور  ؛باإلشارة إلى ما كانت عليه األمور

، وقد  4ينشرها األفكار والمفاهيم التي دُ ها ، كما يوج  أفعالو أات وجد الشخصيّ يو أ حدثُ يُ 
 أفعالالكالم بقوله : " إن العالقة بين  أفعالشار دومينيك مانقينو في حديثه عن الخيال و أ

بل  ؛التداولية في مجال التفكير حول اللغة قدمتهالكالم واألدب ال تتوقف عند اعتبار ما 

                                                 

وشلير، ترجمة سيف الدين علم جديد في التواصل، روبول آن ومينظر: التداولية اليوم،  - 1
، لبنان  1دغفوس، محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للنشر والتوزيع ، ط

 43ص: م ۲۰۰3
 55: ص الحوار في الخطاب - 2
 55المصدر نفسه : ص - 3
، جونثان كولر، ترجمة مصطفى بيومي عبد السالم، المجلس النظرية األدبية مدخل إلى - 4

 135ص :م ۲۰۰3ى للثقافة، القاهرة، األعل
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ن خصوصية الملفوظات األدبية باعتبارها أفعال كالم ... فاألدب مكوّ  مييزإلى ت دفعهي ت
 . 1معزولة " ظلفاأ ال من أعمال

و أة التواصلية يختلف عن األفعال العاديّ  أدبيفالخطاب األدبي هو فعل لغوي و      
باتها ، بينما هاء مسبّ تناتها بة تنتهي صالحيّ رفيّ ظة و التي تعتبر حينيّ  نفعيةاإلخبارية وال

ة وكذا إلبداعيّ تها اة تولد كل مرة من جديد بسبب خصوصيّ ياألفعال األدبية أفعال ح
 غير دداقات، وعند عية في عدد غير محدود من السقدرتها على ممارسة حضورها بقوّ 

 تبرُ كها تعالاسته فعمليةنية . تها اآلظألنها ليست مرتبطة بلح  ؛من األشخاص ته  نم
القابلة لالحتواء  غيربسبب طبيعتها  نتهيةها وانتشارها لكونها غير مساسا في نموّ أعامال 
وغير قابلة  مكررةيمثل تجربة خاصة وفريدة غير  أدبيديد بعد كل قراءة، فكل فعل والتح

ة التي تتحرك داخل فضائها لالستنساخ، فال يمكنها أن تنصهر مع التجارب األخرى العاديّ 
 .ها الخاص، ومع ذلك تكاد تكون تجربة مشتركة تولد لترمي في أحضان الجميعنوزما

ه ذاتته ليس في الفعل جازيّ ندة، وجوهر إة ومتجدّ تجربة حيّ  بيدى فالفعل األنوبهذا المع
نما في ة نفعيّ يات لغويّ نته، أي ليس في إنتاج بيّ ذبقدر ما هو في كيفية هذا الفعل ولما ة، وا 

األدبي  فعلات نفس الفعل ولكن بطريقة مخصوصة، ومن هنا كانت تداولية اليإبداع بن
إضافة إلى قدرته على  ّص خا سياقينتمي إلى ة من األفعال األخرى، ألنه يّ كثر أهمّ أ

التعايش مع سياقات مختلفة بسبب عدم احتوائه في الزمن والمكان، فهو يتعدى هذه 
خلوده  سر  له ، وهذا  اً بعثا جديد لُ ثّ اقه الخاص فكل قراءة جديدة تميالحدود ويعيد خلق س

 داوله عبر الزمن .تو 
حدثه هذا الفعل في المرسل إليه فهو ال يريد أما من ناحية المرسل إليه، أي ما ي    

ول بسرية ملزمة أو إثباتات مباشرة، بقدر ما يثير فيه الققوامر أاستجابة مباشرة، وال يحمل 
نما هو حوار بين المرسل والمرسل إليه ة أو سلبيّ ليّ آأو الرفض، ولكن ليس بطريقة  ة، وا 

فهو  .هذا الفعل هلما يقترح موضوعياً  التحليل، بحيث يكون ذلك معادالً  يتبعه االنفعال ثمّ 
ون ، الناس العاديّ  هُ رايو أ راهُ يجه، ليس وفق ما ذمنله العالم وال يختزله ، ولكن ي رال يصوّ 

                                                 

، دومينيك مانقينو، دراسة وترجمة منى بدري، رسالة ماجستير، تداولية الخطاب األدبي،  - 1
 82: ص:م ۲۰۰8كلية اآلداب، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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نما عن طريق المح  يحيانا لما هو غير عادأص مّ قطب والتّ ة والتعديل والشّ فواإلضا ووا 
 1وليس التكرار واالجترار. ،لة هي األساس في هذا الفعالجدّ  حُ ومتعارف عليه ، فتصب

خر بوجهة نظر ما ، أو التأثير ل في إقناع اآلة تتمثّ جازيّ نلرواية إللذا يمكن القول أن  
 ما. عليه ليقوم بفعل

 
 خصائص الحوار التداولي 
إذ يتجلى فيه الظواهر   ؛ال يكون الحوار خارج إطار التشكيالت اللسانية    

األساس لالستعمال اللغوي الذي بدوره تستند عليه النظرية ألنه ببساطة النمط  ؛التداولية
التداولية ، فبإمكاننا أن نكشف عن دور عناصر النظرية التداولية أو درجاتها من خالل 

 2لها. ومن ثم تأديته القصدية التي سبق نموهتشكل الحوار وصيرورته و 
ها فاألولى بوص وتتبين التداولية في الحوار عن طريق درجتين : تتجلى الدرجة  

زمانية  يسعن طريق استعماالت غير معلمة ألوجه تشفير نحوية بمقاي تنتظمرموزا إشارية 
اق فيزيفي متعلق بالخطاب حول فرض مشاركين في المحادثة يومكانية واجتماعية وس

وح بوساطة محاولة استجالء سياق ضأما التداوليات بالدرجة الثانية تتجلى بو  .بشكل عام
متعلقات واقتضاءات المحادثة بوصفها فروضا مشتركة بين أطراف كو  ذهنيال الحدس
  3...." ثةدالمحا
ويطرح تحليل الحوار مستويين : المستوى اللساني بكل مكوناته المعجمية والتركيبية من    

المقامية والنفسية والثقافية من جهة ثانية .  تهجهة والمستوى خارج اللساني بكل مكونا
يحتضن خصائص تواصلية واخرى  من من الناحية العلمية تفاعال تواصلياً فالحوار يتض

                                                 

عند أبي الطيب المتنبي مقاربة تداولية، خلفية بولفعة، ينظر: استراتيجية الخطاب الشعري  - 1
 55-54ص :م ۲۰۰8الة ماجستير، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، رس
في قصة صاحب الجّنتين، باسم خيري خضير، مجلة ينظر : تداوليات الحوار القرآني  - 2

، 10، المجلد  4أوروك للعلوم اإلنسانية، جامعة المثّنى، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، العدد
 هذا الرابط :. متوفر في النت على 2017

https://www.researchgate.net/publication/328476663:  35ص 
 36-35المصدر السابق: ص - 3
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مقتضيات  نبنيتداولية ، فالخصائص التواصلية للحوار تتعدى التواصل الترميزي لت
أن االتصال مع  أكمن في مبدفتما الخصائص التداولية للحوار ، أستدالليالتواصل اال

د، وكذلك فإن االستعمال التداولي در الذي يجب أن يكون في مقام تواصلي محخاآل
لذا فخاصية "ن محددين ييومقام تواصل سياق خر فياآلاتصاال ظاهريا مع طرح يالحواري 

المتعلق  ال التواصلي لتفاعللاالستعمال التداولي الحواري هي الخاصية التداولية األولى 
 1"بالمتحاورين

هم ، تر التي يستعينون بها في حواراليات والعناصوقد يحتاج المتحاورون إلى معرفة اآل   
: فتمثل العناصر  لسانية:خرى غير أو  لسانيةليات آليات إلى وتقسم هذه العناصر واآل

خرى خارج لسانية وهي ما أوالوقف ، وثمة  والتنغيم نبرليات الصوتية كالاللسانية باآل
هذا  ىويعن .ألصل) علم الكينزيك ( الذي يعني الحركة بمعناه اليوناني ا ـأطلق عليه ب

ثره في عملية التواصل، وال تؤ عضاء الجسد وما أالعلم بدراسة حركات الجسد، في كل 
 2نها.يمائي مسيما الجانب اإل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، 1، د. محمد نظيف، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طصائص التفاعل التواصليخالحوار و  - 1
 39ص :م ۲۰۱۰

 ۲يث، إربد، األردن، ط ، د. حسن بدوح، عالم الكتب الحدينظر: المحاورة مقاربة تداولية  - 2
 36في قصة صاحب الجنتين: ص القرآنيوينظر: تداوليات الحوار  116:ص
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 1ثانيا : اإلنجازية في حوارات رواية جورة حوا
ساهم الحوار في رواية حورة حوا في إنجاز الكثير من األفعال الكالمية كالطلب واألمر 

 تقول الكاتبة: في أحد الحواراتف إلخ، ... عيد والعذاب والسخريةوالو 
 حين دخلت ابنتها منطلقة كعادتها (ميم )أ قالت 

 ن تغذيت ؟ في بيت الفنانين ، أم عند ريمة ؟يمي أ -
 ت : أللم تجب .. بل س 

 ما األخبار ؟ -
 قال أبوها 

                                                 

في سورية وأكملت دراستها في كلية الهندسة  التي ولدت راجسهل الرواية جورة حوا للكاتبة من - 1
 ن السياسي واالجتماعي والديني ولديهاأشبت بكتابة المقاالت التي تهتم أم ثم بد ۱۹8۷ سنة

أبحاث عديدة في تاريخ األدب عند اليونان والعرب ولها مجموعة أعمال سردية مطبوعة منها 
 2002 رواية كما ينبغي لنهر " فيو  ،م ۱۹۹۷في  قصصيةالتي هي مجموعة   جسرتخطي ال

الدم  عصيم ، ورواية  ۲۰۰۷على صدري في  و رواية م2005ورة حوا في جو رواية  ،م
  م.۲۰۱۲ اآلدابصدرت عن دار 

م في دّ ا وهو اسم حي شعبي قديم معروف في مدينة حماة تهو أحداثا في جورة ح تتناول الروايةو 
برزت أبرزت الكائنية هذا الحي ، و أاألحداث األليمة التي مرت على المدينة في الثمانينات ، وقد 

اة للواقع ، ومعالم ثانوية غيرها يمكن أن تكشف حالة من المحاك سوق الدباغةمعه حارة الطوافرة 
ى التعبير عن اللحظات الحميمية في حياة الشخصيات وسط هذه عل تبةقدرة الكا وقد بدت

بين  مّزقةمونولوج ، وهناك معاناة وشخصيات م ناكاألماكن فكان هناك سرد وهناك حوار وه
 بت.ة والفقر والكبر غالحب وال

على مقعد واحد في المدرسة ،  رفيقات ثالث كنّ  فتياتعمل الكاتبة في حكاية  ؤرةتجلت ب وقد 
ى رغم علبينهن  طةلت هناك رابظبل  نلى لم يتباعدعمراحل التعليم األ خرجن منوت برن  وحين ك

 اختالف الشخصيات والطموحات .
لق ، على الرغم من أنها غبطلة الرواية هي التي تحاول التحرر من عادات المجتمع الم ميّ و  

 .حرية ، حالة من الخوف ، حالة من االزدواجية والهزيمة النفسيةانعدام ال االنعدامتعيش حالة من 
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يجب أن تخففي من تصل زوجته وأوالده يوم الخميس القادم ، سخوك .. أاتصل  
خيك في غربته . تعرفين .. سوف تنقل زوجته كل أخبار أريد إزعاج نخروجك ، ال 

 :ته مي  عاطقيت إلى السعودية و .. بال
 بل وتزيد عليها أيضا . 
 : ففتثم تأ 
 ؟ة الزيارة دما م - 
 مرها :ذها أبوها على تبن  أ
 خيك ؟أين رؤية أوالد ال تحب  أ 
 قالت األم :  

 ؟ها أخوها بهاكران الهدايا التي يخص  نتطيع أم تس -
 لتسكت أبويها : قالت مي   

 1يكفي ثم بلهجة ساخرة؛ سوف أفرح بقدومها -
ينهض هذا الحوار الذي دار بين العائلة على استراتيجية من استراتيجيات الفعل     

ت ونصائح الكالمي أال وهي االستراتيجية التوجيهية حيث يرغب المرسل بها تقديم توجيها
ا ا فعال لغويّ نعد التوجيه هييفترض أنها لصالح المخاطب أو المرسل إليه، وال  نواهوأوامر و 
نما يعد وظيفة من وظائف اللغة التي تعنى بالعالقات الشخصية ، حسب   ؛فحسب وا 

نها تعبير لسلوك المرسل ، وتأثيره في توجيه أتصنيف هاليداي ، فاللغة تعمل على 
لوكه ، وسبب اختيار المرسل لهذه االستراتيجية ، هي إصرار المرسل المرسل إليه وس

على تبليغ قصده من وراء الخطاب ، وكذا توجيه المرسل إليه من خالل النصح والتحذير 
باستعمال  يود  واإلرشاد ، وهذه األفعال ال تقتضي استعمال المرونة في الخطاب ، كما أنه 

ن كان فبدأ بسيطة هذه االستراتيجية أن يفرض قيدا عل ى المرسل إليه بشكل أو بآخر وا 
وأن يمارس فضوال خطابيا عليه او توجيهه لمصلحته بنفعه من جهة ، وبإبعاده عن 

 2الضرر من جهة أخرى .

                                                 

 70-69رواية جورة حوا: ص - 1
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فمن المعلوم أن يكون الجواب عن سؤال مكان الغداء هو بتحديد المكان ، إال أن   
و عند أ،  نانينكان الغذاء ) في بيت الففهمت قصد أمها في انها ال تريد تحديد م ميّ 

بل تريد توبيخها على عدم اهتمامها بتقاليد العوائل المحافظة من االلتزام بتناول  ،ريمة (
خر هروبا من حالة التوبيخ والتقريع التي تواجهها آ، لذا نجدها تبادر بسؤال اً الطعام مع
 من أمها :

  ما األخبار ؟  
ا مفاده أنها ال تريد أحدا أن يسال عن تصرفاتها يّ فعال كالم يّ جز منوخالل االستفهام ت

 عراف العائلة المحافظة .أوعن تأخرها خارج البيت أو عدم التزامها ب
وعائلته  وه أخاها سيصلُ  إذ أنّ   ؛خبار ليست سارة بالنسبة لهاأب أإال أنها تتفاج  

من سلوكها وعدم  رونذمّ من الذين يت يّ قريبا إلى البيت، وهو كذلك يعد في نظر م
 :جد الوالد يبوح بهذا األمر حينما قال نلذا  ،احترامها لألعراف والتقاليد

  من خروجك ، ال تريد إزعاج اخيك ..  ففييجب أن تخ
لذا  "البيت رب  "وهذا فعل كالمي مباشر صادر ممن له سلطة األمر والنهي في البيت 

  بقّوةلى الطلب و يجب " الذي يدل ع"جاء الفعل الكالمي بصيغة 
 العائلي حيث تقول الرواية: ويستمر الحوار

:قاطعته    مي 
 .زيد عليها أيضاتو  بل
 ففت:ثم تأ 
 ؟ما مدة الزيارة  
 :بها أبوها على تذمرهان  أ
 ال تحبين رؤية أوالد أخيك ؟أ 
هو عدم رغبتها في هذه  "ما مدة الزيارة ؟"في كالم من  ضمنيإن المعنى ال  

على عدم إرادة المعنى  لّ دا هي تستفسر عن مدة الزيارة ، ألن سياق الحوار لذ  ؛الزيارة
لمعرفته حسب نبرة صوتها ومالمح شكلها، فاألفعال  ل تأنيب الوالد لميّ يالظاهر بدل

الخطاب  ىاير معنغية استراتيجية لغوية تلميحية يعبر بها المتكلم عن القصد بما يز جااإلن
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يعبر فصده مجرد المعنى الحرفي للخطاب ققوله ، إذ يتجاوز الحرفي لينجز بها اكثر ما ي
 1.ده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السياقنعنه بغير ما يقف ع

تعتمد كذلك على االستراتيجية التلميحية في إنهاء  يّ وفي نهاية الحوار نجد أن م  
 :ها من السعوديةيالجدل حول قدوم عائلة أخ

 :قالت مي لتسكت أبويها 
 !، ثم بلهجة ساخرة سوف افرح بقدومها يكفي 
الجدل  يّ نهت مأ م بلهجة ساخرة "ث"بهذا األسلوب المفارقي المعتمد على السخرية :  

على موقفها وعدم سرورها من هذه الزيارة ، من خالل  حول قدوم عائلة أخيها لتصرّ 
 فارقة:على الم ينهضملفوظ 

 !فرح بقدومهاأسوف  
مي الساخر من موقف العائلة تكمن في البعد التهكّ  إنجازّية قّوةوهذا الملفوظ فيه   

تخاذ موقف افعندما يعمد المتكلم إلى "جبارها على القيام بتصرفات ال ترضاها، ا  و  يّ من م
الكامل لما يقول فإن هذا يؤدي إلى خلق مفارقة واضحة ، وقد يتم  نيال يدل على التب

وضاع أهر الضجيج وتعبيرات الوجه و ق عالمات التنصيص او غيرها كمظايذلك عن طر 
ي ، مما له كبير األثر في اإليحاء والفهم نالجسد وحركات األيدي ومحتويات الوعاء الزما

و الحرفي ، من أجل أالحقيقي  ناهد معضدل المنطوق على "سيوفي مثل هذه الحال  2،"
 .   3"ةضالمنطوق نغمة هابطة ساخرة و جهارة صوت منخفتلزم يسسذلك 
هذا يؤكد قاعدة تواصلية هامة في الخطابات التي تحمل صفة المفارقة مفادها و    

دوات لغوية، بل بالكيفية التي يوظفها أأن المعاني غير كامنة فيما يستعمل المتكلم من 
 ياه.بها حتى تعبر عن مقاصده ونوا

                                                 

 370إستراتيجيات الخطاب: ص- 1
 .10صهي السيميولوجيا: بارنار توسان: ينظر: ما- 2
، بحث مقدم ضمن كتاب التداوليات علم 321صاإلنجازية: محمد العبد:تعديل القّوة  - 3

 .استعمال اللغة )مجموعة باحثين(، إعداد وتقديم ، د. حافظ إسماعيل علوي
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ى بث روح الثورة على كل ما هو علة تبوفي هذا الحوار دعوة صريحة من الكا  
تحت نير الخطوط الحمر والعادات  يئن و ضد الحرية الشخصية في مجتمعأة أالمر ضد 

 والتقاليد .
 قول :تمها فأل إحدى الشخصيات أستيضا أوفي أحد الحوارات   
  1؟ له عصرا  سغأس إننيقل ألم أمي لماذا غسلت الدرج ؟ أ 
تاج فعل نايح يتإن تعاقب األسئلة المكررة من البنت ألمها في هذا الملفوظ    
 -ية االستفهام " حسب القراءة التداوليةنمها ، فال يراد من بأ هقوم به البنت تجاتثيري أت
ية غو ن مؤشرات داللية لو الرسالة تتضمّ أص نكون الف طوق؛ا حقيقة االستفهام المننه

بل سيتجاوزها  ؛عند حدود هذه المواضعة ستقفن الداللة أواصطالحية ، هذا ال يعني 
ات يلآولد معها تالداللة، وت توّلدم واإلنجاز الخاص للمستخدم، فمن ذلك تستخدااال

بكالم على ما يريد ، ألن  دلّ بدون معرفة المقاصد، ال يمكن أن يست"فاستداللية جديدة، 
ن كانت ضرورية لجعل الكالم مفيد من اعتبار  فهي غير كافية؛ إذ ال بدّ  اً المواضعة وا 

نما  2"ي قصدهأم ، المتكلّ  ر العتاب من عمل األم التي هاالستفهام  ظالمراد من ملفو وا 
هك نفسها بالعمل داخل البيت وخارجه ، وحتى تلك األعمال التي تكلف البنت القيام بها نت

 .ها وبنتهاتجاه بيتتقوم األم بها إيثارا منها بنفسها 
ريع قلتإليقاع ا سلوب االستفهام أيضاً أف ة توظّ تبخرى نجد أن الكاأوفي مناسبة   
جابتها بالقول أنا صائمة ، فأمها حينما قالت أُ خر . وذلك في حوار كوثر مع نيب باآلتأوال
: 
 3؟"م سرقتأ صايمة عن ماذا ؟ زنيت  " 

ففي هذا االستفهام دعوة بأسلوب غير مباشر إلى ترك فضائل األعمال التي     
ها للزواج، بترك الصوم ز نفسسد، فاألم تريد من ابنتها أن تجهّ جال ن وتضعفتنهك البد

سلوب االستفهام لتقريع بنتها أفت ظالذي يؤذي الجسد ويحرمه من األلق والجمال، لذا و 

                                                 

 25ص رواية جورة حوا: - 1
 198الخطاب مقاربة لغوية تداولية: ص استراتيجيات - 2
 25رواية جورة حوا:ص - 3
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يقرع سمع البنت ويدعوها إلى  يفعل کالم ظهمالها لنفسها ففي هذا الملفو إوتأنيبها على 
 .االهتمام بنفسها من خالل اسلوب االستفهام

ال كالميا عن طريق استراتيجية التلميح هذا الحوار ومن الحوارات التي انجزت فع  
 يّ مالذي دار بين ريمة و 

 قالت : 
 هية عابثة .. يقولون عنك ال 

 :ضربت مي الطاولة تريد تغيير الموضوع
  1ن غداؤك ؟أي - 

يقولون  يّ لم يّ جازي فالخبر الذي نقلتها صاحبة منإن هذا الحوار يحمل أكثر من فعل إ
وتوبيخها على عدم  يّ ريع مقوهو ت إنجازياً  ت من خالله فعالً أدّ  ...ة بثالهية عا عنك  

خبار بقدر قل األنالتزامها باألخالقيات العامة واألعراف والعادات المتوارثة ، فريمة لم ترد 
ها من خالل أسلوب الخبر ترك اللهو والعبث نوالطلب م ،رادت التأثير في صاحبتهاأما 
ي غرض آخر أن أا شمنهأان شيّ ف غرضان إنجاز على أساس أن األخبار والوص"

غرضه اإلنجازي  ىدّ أالفعل الكالمي( الصادر من ريمة )، وهذا الخبر  "كالرفض والقبول
 :لت هذا السؤالأسو ضربت الطاولة،  ن ميّ أبدليل  يّ في نفس م () فعل التأثير

 اؤك ؟دن غأي 
إذ أن القصد من السؤال   ؛وهنا يصادفنا فعل كالمي آخر من خالل صيغة السؤال هذه 

نما اال القصد الرئيس  يّ متعاض من الكالم السابق ، فاالستفهام من قبل مليس الجواب وا 
ما نحي يّ ية من حال مواه تغيير الموضوع وليس طلب اإلجابة، بدليل ما وصفت به الر نم

 غاضبة من هذا على أن ميّ  وهو ضرب الطاولة فهذه الحالة تدل   اؤك ؟دن غأيقالت: 
 الكالم .

في ريمة  أّثرو  اً يّ في هذا المقام فعال كالم يّ ى االستفهام الصادر من مفقد أدّ   
، وهذا الفعل الكالمي قد يّ جبرها على تبديل الكالم إلى ما يوافق هوی ورغبة المتكلمة موأ
كتسبها تركيب يات هو القيمة التي ظمعنى الملفو "إذ أن  ؛نجز من خالل سياق الحوارأ
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ه اللغة بقدر ما يحكم فتال ت لفوظللم قيمةى كن، أي أن المعظلفتي سياق الالخطاب ف
 1"فيه مستعملوها مُ يتحكّ 

 :ميّ و مع كوثر  اً آخر من الرواية يقول خالد متحدث موضعفي و   
 .دير ظهرها لزائرهات مي  دائما -
 ؟. إال لك .هل نشرب القهرة  -
 جديدا   مشروعا   أينتبد نك  أيبدو   -
 اقبا أللواني فهو أنتأنا إن خشيت مر   -

 أشارت إلى عينيه تريد قلعها .  - 
 ضحك : 

 .، مهما جربت  أيي، هذا ر انةفن نت  أ -
 :جابت بعد تنهيدة طويلةأ  

م ، ل  أتأن أب ر ب أن أفرح واجر  ب أن أرسم وأججر  أب أن أعيش و ر  جأ سأبقى -
ني في البيت، بولكن ما هي النتيجة؟ تهاجمني األلوان في الشارع وتستل

 ارها لي :مر من استع. متى أتحر  فنيتضع
 قال بحنان : 
 2، اشتغلي، سوف يثمر هذا القلق .التجربة أيضا   نك  وتلو   سوف ترسمك   
لعدم اهتمامها  يّ في هذا الحوار على معاتبة وتقريع خالد م يينهض الفعل اإلنجاز    

 غير مباشر :سلوب أبقيمة ومكانة خالد، ولكن ب ّناناً بالزائر، وخاصة إذا كان ف
 !دائما تدير ظهرها لزائرها مي   
ة، يحمل في على الجملة الفعليّ  وقّدمه به خالد خطابه أ" الذي ابتددائماً "وملفوظ   

رة في عدم االهتمام مستمّ  ميّ  نّ أهذا الملفوظ  لّ د، حيث ريع لميّ قاته هذه المعاتبة والتطيّ 
م، وهذا في عرف المجتمعات سلوك بحفاوة واهتما يالقىبزائرها، الذي من المفروض أن 

 غير مقبول. 
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 بأقسىعليه  ن الفرصة كي تردّ ى تتحيّ هذه المعاتبة من زميلها خالد في نفسها حتّ  يّ تكتم م
ة من كالم حاسم ال يقل قوّ  دٌ د ، وفعال لم ينته هذا الحوار بينهم إال وكان لها ررّ نواع الأ

  اها :خالد في معاتبته إيّ 
 مشروعا جديدا  أينبدنك تأخالد : يبدو 

 !.مراقبة أللواني فهو انت ت  نا إن خشيأمي : 
 عها .قلشارت إلى عينه تريد أ 

وله، وقد ضلف اً كي تضع حدّ  اً خالد جابت ميّ أة تبمة العالية التي فيها تقريع ومعاغبهذه الن
، يّ ة لمتبة العالية األسلوب نفسه الذي اعتمده خالد في إنجاز فعل المعالنغمفت مع اظّ و 

 : مع الحركة التي أضافتها الكاتبة لميّ 
 أشارت إلى عينه تريد قلعها . 
الت خالد وغير خالد لها داللة كبيرة على عدم رضاها بتدخّ  وهذه الحركة من ميّ   

ية واعلى موقفها هذا رجعت في نهاية الحوار لتثبت الر  عمالها، وتأكيداً أفي شؤونها و 
مزاج و  وّ رون جكّ ن يعمّ خالد في الشارع الكثيرين م  لوان أأن هناك من  يّ وعلى لسان م

 :ميّ 
م ، ولكن ما ل  أتأن أب ر جأب أن أفرح و ر  ب أن أرسم وأججر  أب أن أعيش و ر  جأ سأبقى 

ر . متى أتحر  فنيني في البيت، تضعبهي النتيجة ؟ تهاجمني األلوان في الشارع وتستل
 ارها لي :ممن استع

لهذا  أنهامثال لون خالد ال يدعونها وشأواختيارها إال أن  ة في حياتهارّ ن تكون حأتريد  يّ م
 ريدون إضعافها والتضييق عليها . يتجدهم في الشارع والبيت والعمل 

قوى من خطاب خالد حسب ما أرادت أكان  وفي نهاية هذا الحوار نجد أن خطاب ميّ 
 : يّ ذعن والن لموقف وكالم مأفي نهاية المطاف  ن خالداً أبة، و تالكا

 قال بحنان : 
 هذا القلق . التجربة أيضا، اشتغلي، سوف يثمر   نك  وتلو   سوف ترسمك   
وتأثر به، وأن الفعل الكالمي  اقتنع بكالم ميّ  اً يدل على أن خالد نان"بح"وملفوظ   

فصاح به، وهذا يدل الغرض المطلوب من اإل أنجزو  بامتيازدوره  أّدى يّ الذي صدر من م
ة كانت ناجحة وموفقة تبالكا أنّ ق فيه فعل التواصل والتأثير، و حقّ على أن هذا الحوار قد ت
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سلوب غير مباشر والذي يعد من أوس بنفكبير في الكشف عن مضامين ال إلى حد  
 .مظاهر اإلنجاز الفعلي للكالم

 :ةتبا قول الكاوّ نجزت فعال كالميا في رواية جورة حأومن الحوارات التي   
 :دون زواج ، قال خجال ئهغل عن سبب بقاي غمرة الش  ف خو مي  أ سأله معلمهحين  
خوتي في الجامعة، أمامي عامان حتى إرسل نصف راتبي، ألمي من أجل دراسة أنا أ - 

 1خي ويصبح قادرا على مساعدتي .أج يتخر  
 ولو خاتما من حديد . التمس -    

سكن هنا أ أناذ ، ستاأكن يا س  بكل الشروط .. لكن ال يوجد في البلد بنات يقبلن   -   
 د .مر معق  أللزوجة  إقامةلة تامين أمع بقية العمال، كما أن مس

 إليه:ف تالها يقر بصابعه كي أب مشيرا   خو مي  أجاب أ 
 كل شيء . أن أتدب ر يمكن   -
 2صحيح يا أستاذ؟! -
  :لهذا الحوار إتماماً نهاية هذا المقطع الحواري قالت الراوية وفي 

عبد الرزاق باالستعداد  ن الحقائب، أخبر أخو مي  دعديأخيها وزوجة  "وفيما كانت مي  
واج واستالم الشقة المتواضعة، وهكذا خالل يوم واحد كان عبد الرزاق قد نقل للز  

 3ته الجديدة ( ... "قلى ش)إغراضه القليلة أ
 يّ وعبد الرزاق العامل البسيط في السعودية وزوج م خ ميّ أهذا الحوار بين  يبنى  

، وقد ميّ  بُأختهفي هذا الشخص الرجل المناسب للزواج  يّ خ مأجد يد، حيث فيما بع
في هذا الحوار على استراتيجية جديدة تضاف إلى  أفعال بعينهااعتمدت الكاتبة في إنجاز 

المشار إليهما فيما مضى من هذه الدراسة، أال وهي  حالتوجيه والتلمي تياستراتيجي
 ّثلنة حيث يتميم الحجج واألدلة المؤدية إلى نتيجة معيّ االستراتيجية الحجاجية، أي " تقد

الحجاج  يتمّثلة داخل الخطاب، وبعبارة أخرى الحجاج ( في إنجاز تسلسالت استنتاجيّ )
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ة، وبعضها اآلخر بمثابة في إنجاز متواليات من األقوال بعضها بمثابة الحجج اللغويّ 
خاطب، أي إقناعه بوجهة نظر ما في حداث التأثير في المإل 1امنه ستنتجالنتائج التي ت

لى تغيير سلوكه في مرحلة ثانية، إذ أن غاية كل حجاج  أن يجعل العقول "مرحلة أولى وا 
ق في جعل جاج ما وفّ عليها أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان، فأنجع الح   طرحُ لما يُ  تذعنُ 
ّدة طلوب ) إنجازه أو اإلذعان تقوی درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل الم ح 

لذلك العمل في  ئينفق على األقل في جعل السامعين مهيو اإلمساك عنه ( أو هو ما 
 2"اللحظة المناسبة

ى الوسائل استمالة قلب يحاول بشتّ  يّ ففي هذا الحوار الحجاجي نجد أن أخ م    
ة في خصيّ ة وعالقاته الشمعلوماته الدينيّ  يوّظفف يّ خته مأُ عبد الرزاق لقبول الزواج من 

جواب  يّ خ مأ، فما إن سمع االقناع والتأثير على عبد الرزاق كي يقبل بالزواج من ميّ 
 :عبد الرزاق في سبب بقائه دون زواج

خوتي في الجامعة ، أمامي عامان حتى إمي من أجل دراسة ألنصف راتبي،  رسل  أأنا " 
حديث للرسول ) ص ( وقابل هذا الرد ب إالّ   "خي ويصبح قادرا على مساعدتيأج يتخر  

ومعلوم أن  3"من حديد ا  التمس ولو خاتم"قاله ألحد فقراء أصحابه حينما أراد الزواج 
من دعامات الحجاج القوية، إذ يضعها  الشواهد عامة والشواهد الدينية خاصة تعد  

ب في الموضع المناسب، وهنا تبدو أهليته وبراعته في توظيفها بحسب ما يتطلبه المخاط  
فهي ليست من  ،لم الحجاجي بحسب طبيعتها المصدريةق، ويكمن تصنيفها في السّ السيا

 ؛التداولية بكفاءته ينبئب بقدر ما هي منقولة على لسانه، ونقلها على لسانه انتاج المخاط  
في خطابه، وبهذا فهي تعلو الكالم العادي  ناسبالم التوظيف ايفهظفي تو  هُ دور  نإذ يكم

 4.عفر أ هوما  إلىفي السلم الحجاجي  ىا يجعلها ترقرجة ممّ د
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واح ز على تيسير المهور في ال خالل االعتماد على هذا الشاهد النبوي الذي يدل  ومن   
بک ذاتهفق المنظور التداولي إلى رفع و فإنه أسهم وبشكل كبير و  ميّ  خمن قبل أ  مخاط 

هذا الحوار، ألن  سلطوية بالخطاب النبوي الذي اعتمده في قّوة إلى درجة عليا، ومنحها
 ذلك مد  مكانة عليا ، ويست يتبوأب يجعل المخاط   أصله عد سلطوي فيي بُ ذبخطاب  ظلفتال

هي سلطة الخطاب الذي  ثّم تصبُح السلطة ،من سلطة الخطاب المنقول على لسانه
 1ه."ب وراءيتوارى المخاط  

كن واإلقامة سّ آخرين لعزوفه عن الزواج وهما: ال سببين عبد الرزاق قّدموحينما   
 ب الهاتف إليه قائال له :رّ يق كيصابعه أباإلشارة ب يّ خ مأجابه أ
  .كل شيء  ر  يمكن أن أتدب   

إلى الهاتف كي يستعين بعالقاته الشخصية في  يّ خ مأوهذه اإلشارة السريعة من     
و كن واإلقامة لعبد الرزاق كانت كفيلة في إحداث تغيير في الموقف الفكري أسترتيب ال

في إقناع المرسل  ات التي تسهمُ ل نفسه من اآلليّ ب، إذ أن سلوك المرس  العاطفي للمخاط  
ة، من كونها عناصر حجاجيّ  انطالقاً إلقناع اإليه ... كما أن للعالمات السيميائية دورا في 

تلك التي تتعالق مع  مظ بالخطاب مثل ترتيب هيئة المرسل، أسواء التي تسبق التلفّ 
 .  2.خرىأوسائل  عضائه أو أيّ أل إلى رسمها بحركة ي يسعى المرس  الخطاب، والت

عن تأثره وفرحه بهذا التصرف والكالم  راً معبّ  يّ لذا وجدنا عبد الرزاق يقول ألخ م    
 ه التعجب واالستغراب نالذي ظاهره االستفهام وباط

  ذ؟!ا استايصحيح 
، يّ خ مأأمامه من قبل  تقّدمُ  التي ق ما يسمعه ويراه من األدلة والبراهيندّ ه ال يصوكأنّ 

أن  حتى جعله أهالً  مع عبد الرزاق خ ميّ أوهذه نتيجة طبيعية للكالم والسلوك الذي سلكه 
 .ق ويقبل قولهيصدّ 
 لذا أكملت الكاتبة المشهد الحواري بقولها :   
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ل عبد الرزاق باالستعداد للزواج واستالم الشقة المتواضعة، وهكذا خال  خو مي  أخبر أ 
 .ته الجديدةق  غراضه القليلة إلى شأيوم واحد كان عبد الرزاق قد نقل 

ومن خالل هذا السرد الوصفي من الكاتبة يتبّين لنا أّن استراتيجّية الحجاج التي  
كفعل  –وّظفها أخ مّي في حواره مع زميله في العمل كي يقبل بالزواج من أخته مّي 

تركت أثرها في نفس الزميل بدليل أنه ومن خالل قد أّدت دورها بشكل فّعال و   -كالمّي 
 يوم واحد استطاع أن ينقل أغراضه إلى الشّقة التي هيأها له أخ مّي للزواج بها.   
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study pragmatics Selected Models 
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Abstract 
     The pragmatics concened the axes of the production of the text 

or the speech . The elements of the rhetorical position and all the 

influences that have affected the speaker , the speaker , the 

communicator and the relationship between each other and the 

discourse , until the discourse is considered to carry within it an 

intentional effect , pragmatics is concerned with studying the 

language on the basis of circulation and communication in use , le 

the meaning of the verb in the verb , instead of studying the abstract 

meaning of the vocabulary within the sentences As pragmatics 

accommodates the formal and semantic aspects of language and 

transcends it , it has become more capable of understanding many 

texts and speeches , literary or non - literary , as linguistic works        

linked to positions and performed in contexts  :  

         This research came to deal with two aspects: one is theoretical 

framing which shows the features of pragmatics in terms of 

definition, foundation, theories and relations, and the second applied 

in which the researcher addressed the dialogue in the novel Joura 

Hawa from the point of  pragmatics (verbal act) to reveal that 

dialogue in Manhal Alsaraj my words carry the contents contributed 

to the success of the dialogue and achieved communication and 

interdependence between its parts 

         Key words: pragmatics, achievement, dialogue, Joura Hawa, 

communication. 
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